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 چکیده

پژوهش  طرح طالق بود. شرف در زوجین جانیهی نارسایی و زناشویی دلزدگی سطح کاهش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی پژوهش حاضر، تعیین هدف
 استفاده با شد. تهران انجام 2بحران منطقه  در مداخله مرکز به کننده مراجعهروی زنان  بر که بود، کنترل گروه با آزمون پس آزمون یشپ نوع آزمایشی ازنیمه

 و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و  انتخاب دسترسدر یریگ نمونه روش به مطالعه به ورود شرایط واجد زن نفر 03 ، تعدادخروج و ورود هایمالک از
های دلزدگی زناشویی پایینز و نارسایی مقیاس شد تا درخواست آنان از و گرفته شد آزمون یشپ از هر دو گروه آموزش، شروع از جایگزین شدند. قبل کنترل

یک  یا هفته صورت به آزمایش گروه برای آموزش گرفت. جلسات تنظیم هیجان قرار وزشآم تحت آزمایش نمایند. سپس گروه تکمیل هیجانی تورنتو را
 تحلیل از استفاده با ها داده و تحلیل  یهتجزآمد.  عمل به آزمون پسگروه  دو هر از جلسات پایان از شد. پس برگزار جلسه 8 مدت به دقیقه( و 03) جلسه

نارسایی هیجانی زنان در معرض طالق  و دلزدگی زناشویی نمرات کاهش تنظیم هیجان بر آموزش که ادد نشان نتایج انجام شد. چندمتغیره کوواریانس
 نارسایی هیجانی و دلزدگی زناشویی کاهش بر تنظیم هیجان آموزش اثربخشی از حاکی مجموع در پژوهش این هاییافته (.≥P 330/3است ) دار بوده یمعن

 شود.می توصیه اجتماعی مددکاری هایکلینیک و بحران در مداخله مراکز در لساتیج چنین اجرای زوجین در شرف طالق است.

 هیجانی، طالق نارسایی زناشویی؛ دلزدگی تنظیم هیجان؛ کلیدي: هايواژه
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 مقدمه

 زناشویی زندگی از فرد یک رضایت. است مرد و زن زناشویی پیوند از ناشی که اندکرده معرفی اجتماعی نهاد یا موسسه را خانواده

 رشد امر در تسهیل یجهدرنت و دهبو زندگی از رضایت مفهوم به خانواده از رضایت و شودمی محسوب خانواده از وی رضایت منزله به

 بر احتماالً خانواده عضو یک اختالل اینکه به توجه با(. 2300، 0گولیک و خواهد شد )وانیک جامعه معنوی و مادی پیشرفت و

 فرد درواقع باشد، والدین یژهو به با سایرین نامطلوب روابط از ناشی تواندمی دیگر طرف از و گذاردمی منفی یرتأث نیز عملکرد سایرین

 تعداد (. افزایش0081نوابی نژاد،  و فرزاد )موسوی، باشد یم خانواده اعضای و کل سیستم در اختالل و اشکال نشانه دار مشکل

 در اخیر یها سال در طالق صعودی آمار سیر نیز و زوجین روابط شدن مختل ها،خانواده تعادل خوردن هم به ،دار مشکلی ها زوج

 ظهرابی و موجمبازی ،جو یکین )رزاقی، است شده مسئوالن و روانشناسی ی وشناس جامعه نظران صاحب همه نگرانی موجب ایران

 این کند. البته یم تجربه را آن یا گسترده طور به امروز، دنیای در خانواده نهاد که است هایی یتواقع ازجمله (. طالق0013مسیحی، 

 تغییر دنیای امروز، دیگر های یدهپد تمام مانند نیز طالق ولیکن است، نبوده مواجه دیدهپ این با درگذشته خانواده که نیست بدان معنا

 نهاد، این به آسیبی هر نوع خانواده، نهاد اهمیت به جهت ایران جامعه است. در اختیاری گزینش یک بیشتر، و است یافته ماهیت

 پی در است، آشکار همگان بر آن منفی آثار که طالق ی. پدیده(0081باشد )جعفری، ثنایی ذاکر، پاشاشریفی و کریمی،  یم ناگوار

کرد )کاملی،  یبند دسته شخصیتی و فردی فرهنگی، اقتصادی، عوامل اجتماعی، به را هاآن توانمی که دهدمی رخ مختلفی عوامل
 2و مارکس چوی تحقیق های تهدارند. یاف مهمی نقش طالق ی یدهپد مؤثر در عوامل عنوان به شخصیتی و فردی (. متغیرهای0080

 که است فرزندان و همسران بین روانی در و فیزیکی سالمت برای پرخطر عامل یک زناشویی، اختالف که داد نشان ( نیز2338)

 شود. یم خانواده ناکارآمدی موجب
 از متشکل که چندوجهی تاس یا سازه باشد. نارسایی هیجانی یم طالق یپدیده در مؤثر متغیرهای ی جمله از هیجانی نارسایی

 بدنی های ییجته احساسات، بین تمایز در دشواری برای دیگران، احساسات توصیف در دشواری احساسات، شناسایی در دشواری

باشد( است )نکویی، یوسفی می شده مشخص ها پردازی یالخ فقر برحسب محدود )که تجسم قدرت و هیجانی برانگیختگی به مربوط
 مدار واقعیت و گرا عملتجسمی(،  )غیر عینی های یژگیودارای  یشناخت سبک ازنظر هیجانی نارسایی همچنین(. 2302و منشاء، 

 به زیاد گرایش و تکانشی رفتار برای شدید تمایل همدلی، در ضعیف توانایی محدود، تخیلی ظرفیت(. 2332، 0باشد )زاکرمن یم

-پژوهش(. 2300، 4جویز پایپر، هستند )اوگدرونیکزوک، هیجانی نارسایی های یژگیو ازجمله هیجانی هایتجربه از نامتمایز توصیفات

و همکاران،  5)ون هولی دارند مشکل دیگران چهره از ها یجانه صحیح شناسایی در ناگویی خلقی به مبتال افراد که اند داده نشان
 ها آن ابراز توانایی و ها یجانه و عواطف تشخیص ییتوانا نیازمند بخش یترضاو  عاشقانه رابطه یک حفظ و ایجاد (. مطمئنا2332ً

دارد )واچز  بخش یترضا ی رابطه در مهمی نقش نیز دیگران احساسات کردن درک و فهمیدن (. توانایی0010است )بشارت و پویش، 
 در مهمی نقش و ودهب ناراضی از راضی یها زوج تمایز در اساسی همدلی عاملی و عاطفی تبادالت عواطف، (. بیان2332، 0و کوردا

خود  و داده شدن حمایت احساس هاآن به زوجین عواطف در متقابل (. ابراز2330، 2دارد )کاترین و تیمرمن صمیمیت رشد
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؛ حکیم 2303، 0دارد )بیردیت، براون، اوربوچ و مکل وان معناداری رابطه زناشویی رضایت با خود که دارد پی در را بیشتر یآشکارساز
تواند مشکالت مربود به تنظیم یی فرایندی هیجان مینظم جوها نشان داد که آموزش راهبردهای (. پژوهش2338ران، جوادی و همکا

 خسروی بامداد و شیرمردی، خواستاری،، میرآبادی نوریزاده؛ 0015هیجان و نارسایی هیجان را کاهش دهد )حسنی و شاهمرادی فر، 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که درمان پذیرش و تعهد باعث 0010و کاظمی )خزان، عباسی اصل، یونسی (. 0010فارسانی، 
 استرس کاهش برنامه( نشان داد که 0012) همکارانششود و پژوهش یکتا و  یمکاهش نارسایی هیجانی زوجین در معرض طالق 

 و پاندی دوبی، است. مؤثرزنان سازگار  وییزناش رضایت ارتقای و هیجان تنظیم ی،شناخت روانپریشانی  آگاهی بر ذهن بر مبتنی
 میزان خود همتایان با مقایسه در برخوردارند باالتری هیجانی نارسایی از که افرادی که ی دریافتندا مطالعه ( در2303) 2میشرا

کنند.  یم گزارش ار یقمارباز و الکل به وابستگی دارو، و مواد سوءمصرف خوردن، اختالالت ازجمله ناسالم، رفتارهای بیشتری از

 دارد. رابطه جنسی نابهنجاری و درد پرخاشگری اختالالت عمده، افسردگی اضطراب، با هیجانی نارسایی آن بر افزون
هم نوع و ابراز  به عشق بودن برقرار و ها انسان میان سازنده و سالم تعامل وجود انسان، اجتماعی زندگی مظاهر ازجمله

 زیرا، است؛ زوج انتخاب در عامل ینتر مهم (. عشق0015؛ به نقل از بالی، گل پور و معدنی، 2303، 0صمیمیت و همدلی است )ردزوان

 نسبت تعهد پذیرش برای فرد استعداد شامل آن، جنسی و رمانتیک یها جنبه از نظر صرف است. عشق همدلی و صمیمیت ابراز و نوع

 زناشویی در زندگی موفقیت باعث که عشق نوع است. این فداکاری و ازخودگذشتگی مستلزم تعهد این باشد. گاهی یمدیگران  به

 دیگران برابر در مسئولیت قبول و گذاشتن، رسیدگی احترام کردن، محبت به قادر عمیقاً شخص که کند بروز تواندمی هنگامی است،

 عبارت دلزدگی شود. سطح یم دلزدگی سببباشند  ناتوان بعد این در افراد (. اگر0013 ی و سعادتمند،آباد جنتزادگان،  باشد )عیسی

 قرارگرفته ناتوانی این تأثیر تحت زوجین رفتارهای راکدشدن یها جنبهکه  یطور به متفاوت اجتماعی روابط ایجاد در ناتوانی از است

ی زناشویی (. دلزدگ0012رضاعی،  ؛ ترجمه2305، 4)کاپالن است، و ضعیف یکسان روابط اعمال مداوم دلزدگی سطح باشد. مشخصه

شود های  عاطفی ایجاد مییک حالت خستگی عاطفی، جسمانی و روانی است که در شرایط درگیری طوالنی مدت، همراه با خواسته
(. دلزدگی زناشویی با ابعاد مختلف سالمت در ارتباط است. دلزدگی در بعد جسمانی با پایین بودن 2300، 5)پاینز، نیل، هامر و جکسون

 -های قلبی( ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن و برانگیختگی0015زاده، آموستی، رضایی،  یحاجدادادی سنگده، خ)سالمت عمومی 

های معنادار افسردگی و اضطراب، گرایش به اجتماعی عالوه بر نشانه -( در بعد روانی2300، 0عروقی همراه است )آماتو و کیت
( و بدکاری 0015ین بودن صمیمیت زناشویی )خدادادی سنگده و همکاران، (، پای2302و همکاران،  2زا )نارگیسورفتارهای آسیب

 دهد.( را نشان می0010جنسی )اکبری و سامانی، 

( در جدیدترین پژوهش فراتحلیلی خود به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی هیجان 2304) 8کلی، باگوات، ماینیگو و موزس 
ا سبک ارتباطی زوجین از سایر رویکردهای زوج درمانی موثرتر بوده و میزان تاثیر آن مدار در درمان مشکالت روانشناختی مرتبط ب

یر بگذارد تأثتواند بر دلزدگی زناشویی  یمیم هیجان تنظ( نشان داده شد که آموزش 0015باشد. در پژوهش بالی و همکاران )بیشتر می

باشد  مؤثرطح دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین کاهش س در تواند یم که یها درمان ازجملهو باعث کاهش آن شود. 
 زندگی تغییرات با سازگاری نظیر زندگی مختلف هایجنبه در مهمی نقش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس است. هیجان

 یک را آن که دانست یهایبه موقعیت شناختی یستز یها واکنش توان یم را هیجان کند. اصوالً، یم ایفا تنیدگی زا و رویدادهای
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 همراه دهیم، یم محیطی رویدادهای آن به که پاسخی با زیستی یها واکنشاین  و کنیم یم ارزیابی یزبرانگ چالش یا مهم فرصت

0شوند )گرانفسکی یم
 را هاهیجان این که هاییبر شیوه قادرند افراد اما دارند، زیستی مبنای هاهیجان هرچند(. 2332همکاران،  و 

 کنترل، مسئولیت که است برونی و درونی فرایندهای شود، یم هیجان نامیده جویی نظم که توانایی بگذارند. این اثر کنند، یم زابرا

 مطالعات و متون بررسی (.0114، 2دارد )تامپسون بر عهده اهداف یافتن تحقق مسیر در را فرد عاطفی یها واکنشتغییر  و ارزیابی

 است اجتماعی تعامالت در موفق لکردمع داشتن و سالمتی تعیین در مهمی عامل هیجان، تنظیم هک دهد یم نشان یشناخت روان

 انسان های یناخوش بیشتر زیربنای هیجان تنظیم در مشکل(. 0014 شکری، و یارپور شهر ستاری، ؛2304 ،0دیبنی و رونکونی مگا،)

 گنجینه از ها گونه سایر از بیشتر انسان است. شایعی مسئله ایکوزهاس تا گرفته نوروزها از روانی هایاختالل گستره تمام در و است

 های یبآس برجسته اشکال با نشده یمتنظهیجان (. 2302، 4شود )اودالگمیآن متضرر از بقیه از بیش و بردمی سود خود هیجانی

و  5تانگ، تانگ و پوسنر) باشد یزآم مخاطره رفتارهای منادی تواندمی هیجان تنظیم عدم که شودو گفته می همراه است روانی

 (.2300همکاران، 
 برای )ج( توانایی هیجانات، )ب( پذیرش هیجانات درک و )الف( آگاهی بر مشتمل ایمقوله عنوان به آن از که 0هیجان تنظیم

 یاد موقعیتی الباتمط و فردی اهداف به دستیابی منظور به مطلوب با اهداف مطابق کردن رفتار و تکانشی رفتارهای کردن کنترل

 شود یم ای یرآگاهانهغ و آگاهانه راهبردهای همه شامل هیجان ( تنظیم2332) 8گراس مدل بر اساس(. 2334، 2و رومر )گراتز شود یم

 فرایند مدل بنابراین،؛ شود یم کاربرده به هیجانی پاسخ شناختی یک و رفتاری هیجانی، یها مؤلفه کاهش و افزایش، حفظ برای که

ناسازگار است.  راهبردهای سری یک و سازگار راهبردهای سری یک شامل مرحله هر و بوده پنج مرحله شامل گراس هیجان تنظیم

 ی الزمه (و... اجتناب نگرانی، فکری، )مانند نشخوار کنند یم استفاده ناسازگار راهبردهای از بیشتر هیجانی مشکالت دچار افراد یژهو به
 راهبردهای اصالح است. مراحل سازگارانه راهبردهای آموزش و ناسازگار حذف راهبردهای یا صالحا هیجانی مشکالت در مداخله

 درپاسخ.  تعدیل و شناختی توجه، تغییر گسترش موقعیت، موقعیت، اصالح از: انتخاب اند عبارت گراس مدل طریق از تنظیم هیجان

 آن ابراز از راه اندازی از پس یا و شوندمی هاهیجان اندازیراه مانع بتداا از یا که شوداشاره می فرآیندهایی به گروس فرآیندی الگوی

و همکاران  03مطالعه تحقیقات پژوهشی از قبیل تحقیقات ووردن لوی، داس، کاتز .(2300، 1کنند )گروس و فیلدمن بارتمی جلوگیری

(، 2302)  00، گای، ژانگ، وی، دونگ و دنگ(2308) 02و همکارانفالکون (، روبین2308) 00و یومانس انگ(، تاسیانی2301)
( و 2300(، گرانفسکی و کرایج )2302) 00(، کیم و لی2302) 05(، خوسال2302) 04کلمانسکی، کارتیس، مک الوچن و نولن هوکسیما

آبادی و عرب (، سرگلزایی، جنا 0012حسینی و آقا بابایی طالخونچه )(، 0011(،  تقی پور، برزگران و زالی )2300، )02همکاران و وانگ

                                                           
1. Garnefski 
2. Thompson 
3. Mega, Ronconi, & De Beni 
4. Odlaug 
5. Tang, Tang & Posner 
6. Emotion Regulation 
7. Gratz & Roemer 
8. Gross 
9. Feldman Barrett 
10 - Worden, Levy, Das. & Katz 
11 . Tusiani-Eng & Yemons 
12 . Rubin-Falcone et al 
13 . Gay, Zhang Wei, Dong & Deng  
14 . Klemanski, Curtiss, Mclaughlin & Nolen-Hoeksema 
15 . Khosla 
16 . Kim and Lee 
17 . Wang et al 
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ینی تازیک، مدنی و غالمعلی لواسانی حس شاه(، صیادی، 0012زاده ترکمانی، امین پور، بختیاری سعید، خلیلی و داورنیا )ملک(، 0012)
تواند باعث به نظم در آوردن دهد که این شیوه از آموزش مینشان می( 0010(،  فتوحی، میکائیلی، عطا دخت و حاجلو )0010)

  های روان شناختی گردد.استن از سطوح استرس و اضطراب و مشکالت افراد در حوزهها، کهیجان
تنظیم هیجان مبتنی بر  آموزش اثربخشی عنوان پژوهشی تحت کشور در تاکنون اینکه و جامعه در طالق اهمیت به توجه با

 هاینتیجه پژوهش است. همچنین تهنگرف انجام طالق شرف در زنان دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی کاهش مدل گراس بر

است و اینکه  بوده مؤثر اضطراب و پریشانی زوجین و فرسودگی زناشویی کاهش در تنظیم هیجان درمان است داده نشان که مختلفی
-جربهت طالق هایزوج بیشتر شود  و یم افزوده هاخانواده یدگیپاش ازهم میزان بر هرروز و است جامعه طالق یکی از معضالت بزرگ

و  خانواده اعضای زندگی همچنین و عضو زوج هر زندگی از متعددی هایجنبه در آن را عاطفی پیامدهای و دشوار دردناک، ای

کنند. پژوهش حاضر به دنبال این سوال است که آیا آموزش تنطیم هیجان بر دلزدگی زناشویی و نارسایی می گزارش دوستانشان
 هیجانی تاثیر دارد؟

 

 پژوهش روش

 کلیه شامل حاضر پژوهش آماری یبود. جامعه کنترل گروه با آزمون پس-آزمون پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش طرح این

ی ورود به پژوهش را داشتند بودند. ها مالککه  0018 سال شهر تهران در 2منطقه  بحران در مداخله مرکز به کننده مراجعه زوجین
 و زناشویی دلزدگی در پرسشنامه و کردند مراجعه مذکور مرکز به طالق مشاوره یا و القط منظور به که زن 03 مطالعه این در

 دو در تصادفی صورت به انتخاب شدند و دسترس در شیوه به بودند، کرده کسب میانگین از باالتر معیار انحراف یک هیجانی نارسایی

 برای نفر 05حداقل  وجود لزوم نمونه، حجم برای تعداد این انتخاب علتشدند.  زن( جایگزین 05 گروه )هر کنترل و آزمایش گروه
-اقتصادی سطح و تحصیالت سطح متغیرهای ازنظر آزمایش و کنترل گروه (.0018است )دالور،  آزمایشی مطالعات در زیرگروه هر

سال و  53 تا 23 بین سنی دامنه ها،بودند از: انتخاب آزاد آزمودنی عبارت پژوهش به ورود یها مالکگردیدند.  همگن اجتماعی
سیکل؛ معیارهای خروج عبارت بودند از وجود بیماری های مزمن جسمی یا اختالل بسیار شدید ذهنی  تحصیالت حداقل داشتن

)افسردگی، اسکیزوفرنی، اختالل سومصرف مواد و اختالالت اضطرابی( که نیاز به دارو یا رژیم خاصی دارند، غیبت بیش از دو جلسه 

 شد داده توضیح ؛ وشد کسب آگاهانه رضایت پژوهشی طرح در شرکت جهت بیماران کلیه از پژوهش، رعایت اخالق نظورم بهبود. 

 های یآزمودن ازآنجاکهگیرد.  یمقرار  مورداستفاده پژوهشی مقاصد برای صرفاً و باشد یم محققین اختیار در فقط پژوهش که اطالعات

 در و دارند قرار درمان برای دریافت انتظار لیست در ماه شش حدود که شد گفته آنان به ند،نگرفت قرار مداخله معرض در کنترل گروه

 شود.می ارائه برایشان تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس درمان مناسب زمان

 

 پژوهش هايابزار

 پرسشنامه شد. این ساخته 0114 سال در پارکر و تیلور باگبی، توسط تورنتو خلقی ناگویی مقیاسمقیاس ناگويي خلقي تورنتو: 

 برون تفکر ( وسؤال )پنج ها احساس توصیف در (، دشواریسؤال )هفت هااحساس شناسایی در دشواری بعد سه که دارد سؤال 23

ر و سنجد )باگبی، تیلو یمموافق(  کامالً) پنج نمره تا مخالف( کامالً) یک نمره از لیکرت درجه پنج یها اندازه در ( راسؤال )هشت مدار
است )باگبی و  یید شدهتأ و بررسی ی متعددها پژوهش در تورنتو خلقی ناگویی مقیاس یسنج روان های(. ویژگی0114، 0پارکر

                                                           
1. Bagby, Taylor, & Parker 



 

 و همکاران خدامراد مؤمنی                                                                                  ...    و زناشویی دلزدگی کاهش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی

 

02 
 

 023 و پسر 000) نفری 030 نمونه یک ( در0082بشارت ) نیز ایران در (.2335، 0؛ پالمر، گیگناک، مانوچا و استوق0114همکاران 
 مقیاس زیر سه و تورنتو خلقی ناگویی مقیاس کل خلقی ناگویی برای کرونباخ آلفای ضریب تهران دانشگاه دانشجویان دختر( از

 22/3و  25/3، 82/3، 85/3ترتیب  )عینی( به مدار برون تفکر و ها احساس توصیف در دشواری ،ها احساس شناسایی در دشواری

بشارت  توسط ایران در تورنتو مقیاس ییبازآزما پایایی است. همچنین مقیاس این باالی درونی همسانی نشانه که کرد محاسبه
 زیر و کل خلقی ناگویی برای 82 تا 83 از هفته ی چهار بافاصله کارشناسی مقطع در دانشجویان از نفری 02 نمونه یک ( در0085)

 به دست آمد. آن مختلف های یاسمق

 گیریاندازه هدف ( با0110پاینز ) که توسط است نجیخودس ابزار یک زناشویی دلزدگی مقیاس: 2پرسشنامه دلزدگي زناشويي
 مانند منفی هایعبارت شامل آن ماده 17 که است ماده 21 شامل پرسشنامه ساخته شد. این زوجین بین در زناشویی دلزدگی درجه

 مقیاس این گزاری . نمرهاست پرانرژی بودن و بودن خوشحال مانند مثبت عبارات شامل آن ماده 4 بودن و ارزشبی و خستگی، ناراحتی

 شده مطرح موارد افتاده اتفاق دفعات تعداد آزمودنی که )همیشه( است 2هرگز( تا ( 0بین  ایدامنه در لیکرت ایدرجه 7 مقیاس یک در
 مقیاس این در آزمودنی باالتر نمره شود ومی انجام معکوس صورتبه نیز ماده 4 گذاریسازد. نمرهمی مشخص را خود رابطه زناشویی در

 0اعتبار شد. همچنین محاسبه 20/3برابر با  یک ماهه دوره یک آزمایی در باز با روش مقیاس پایایی است. ضریب بیشتر دلزدگی نشانه

(. نعیم 0110است )پاینز،  محاسبه شده 10/3تا  10/3بین  ایدامنه در کرونباخ آلفای روش از استفاده با مقیاس این قابلیت اطمینان یا
است.  نموده محاسبه 82/3و  85/3 ترتیب به تنصیف و کرونباخ آلفای از روش استفاده با را مقیاس این پایایی خود پژوهش ( در0082)

( 0088گزارش کرد. نادری، افتخار و آمالزاده ) 80/3نمونه،  243مورد  در را پرسشنامه این کرونباخ ( آلفای0084نویدی ) همچنین

 به -/43پرسشنامه  دو این بین همبستگی ضریب که کردند زناشویی انریچ استفاده رضایت پرسشنامه از قیاسم این 4روایی برآورد جهت
 آمد. دست

 روش اجراي پژوهش
 در این شرکت برای زوجین رضایت ،ها آناز  اجازه کسب و زوجین یساز آگاه پژوهش، با اهداف بیان و اخالقی رعایت مالحظات با

دلزدگی زناشویی و  مقیاس در که نمراتی به با توجه و نمودند تکمیل را پژوهش هاین پرسشنامهزوجی شد. سپس جلب پژوهش
 گروه در تصادفی صورت به کردند کسب را از میانگین باالتر معیار انحراف یک نمرات که زوجینی نمودند، نارسایی هیجانی کسب

 آموزش، دوره این در تا شد درخواست ها یآزمودناز  پژوهش، دافاه بیان و هاآزمودنی توجیه شدند. ضمن گواه گمارده و آزمایش

 تا شد درخواست هاآن از و گرفتند آزمون قرار یشپ تحت موردمطالعه گروه دو هر آموزشی روش شروع کنند. قبل از شرکت

 8 شامل درمانی لساتج گرفتند. مدت تنظیم هیجان قرار آموزش تحت آزمایش نمایند. گروه را تکمیل موردنظر یهاپرسشنامه

آمد.  عمل به آزمون پس گروه دو هر گردید. در پایان آموزش از اجرا بار یک هفته در و گروهی صورت به ای ودقیقه 03 یجلسه
و تحلیل   یهتجزمورد  SPSS 21 افزار نرمیله وس بهی بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره و ها داده

 گردید. تلقی دار یمعن 30/3 از کمتر Pمقدار  مطالعه این گرفت. درقرار 

( 2332های نظری تنظیم هیجان گراس و تامپسون ) یانبنکتاب اجرای این برنامه و جلسات آموزشی از هاي مداخله: جلسه

 . مداخالت شامل موارد زیر است:است شده انتخاب

                                                           
1. Palmer, Gignac, Manocha, & Stough 
2. Couple Burnout Measure 
3. Reliability 
4. validity 
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 (2112اس مدل گراس )( روش مداخله آموزش تنظیم هیجان بر اس0جدول )

 چکیده اقدامات صورت گرفته جلسات

 سازی و لزوم استفاده از آموزش تنظیم هیجانآزمون، برقراری ارتباط و مفهوماجرای پیش جلسه اول

ده از آنها آموزش آگاهی از هیجانات مثبت و انواع آنها )شادی، عالقمندی و عشق( و آموزش توجه به هیجانات مثبت و لزوم استفا جلسه دوم
بخش( تکلیف خانگی نوشتن هیجانات مثبت همراه با مثال به صورت تجسم ذهنی )به عنوان مثال تجسم یک صحنه شادی

 عمده و ثبت آنها.

آموزش آگاهی از هیجانات منفی و انواع آنها )اضطراب، غمگینی، خشم و نفرت( و آموزش توجه به هیجانات منفی و لزوم استفاده  جلسه سوم
 زا(، تکلیف نوشتن هیجانات منفی عمده.آنها همراه با مثال به صورت تجسم ذهنی )به عنوان مثال تجسم یک صحنه اضطراباز 

آموزش پذیرش بدون قضاوت میزان و تعداد )باال و پایین( هیجانات مثبت و پیامدهای مثبت و منفی استفاده از این هیجانات،  جلسه چهارم
 خانواده یا دوست نزدیک در مورد پایین یا باال بودن هیجانات مثبت و ثبت آنها.تکلیف خانگی نظرخواهی از 

 آموزش جلسه چهارم برای هیجانات منفی به همراه تکلیف خانگی همان جلسه برای هیجانات منفی جلسه پنچم

جانات مثبت به صورت تجسم ذهنی آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت در مورد جلسه قبل، آموزش تجربه ذهنی هی جلسه ششم
 )شادی، عالقمندی و عشق(، بازداری ذهنی ئ آموزش ابراز مناسب این هیجانات.

آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات منفی، مرور جلسه قبل، آموزش تجربه ذهنی هیجانات منفی به صورت تجسم ذهنی  جلسه هفتم
 ب و بازداری از ابراز نامناسب این هیجانات.)اضطراب، غمگینی، خشم و نفرت(، ابراز نامناس

 آزمونبندی جلسات و اجرای پسجمع جلسه هشتم

 

 هايافته
 و آزمون یشپ مرحله دو هر در دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی متغیرهای مربوط به نمرات معیار انحراف و میانگین 2 جدول در

 شده است. گیریاندازه تفکیک به کنترل و آزمایشی گروه دو در آزمون پس
 دلزدگي زناشويي و نارسايي هیجانيهاي انحراف معیار نمره و میانگین( 2) جدول

هاي شاخص متغیرها

 آماري

 گروه کنترل گروه آزمايش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 00/84 15/80 28/04 02/85 میانگین دلزدگي زناشويي

 04/00 00/00 58/00 58/00 انحراف معیار

 01/52 00/58 24/42 05/51 میانگین نارسايي هیجاني

 00/1 28/8 12/2 42/8 انحراف معیار

 
های تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار فرضبرای تحلیل استنباطی نتایج از تحلیل کوواریانس استفاده شد. از این رو ابتدا پیش

یکسانی ماتریس کواریانس و آزمون بارتلت به منظور بررسی فرض یکسانی  گرفت. از آزمون ام باکس به منظور بررسی فرض

دهد مفروضه همسانی همبستگی بین متغیرهای وابسته برقرار است. از ماتریس کواریانس باقیمانده استفاده شد که نتایج نشان می
آزمون ایج نشان داد  در مرحله پیشاسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات استفاده شد، که نت-آزمون کولموگراف



 

 و همکاران خدامراد مؤمنی                                                                                  ...    و زناشویی دلزدگی کاهش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی

 

02 
 

(40/3=sigو پس .)( 00/3آزمون=sig دلزدگی زناشویی تفاوت معناداری بین توزیع نمرات با توزیع نرمال وجود ندارد. از این رو )
شان داد که در ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج نفرض نرمال بودن توزیع نمرات تایید شد. همچنین برای بررسی همسانی واریانس

ها مورد ( نارسایی هیجانی پیش فرض برابری واریانسsig ،01/0=F=02/3آزمون )( و پسsig ،04/0=F=01/3آزمون )مرحله پیش
ها برای بررسی همگنی شیب رگرسیون، استفاده شد که با توجه به آزمونتایید است. همچنین از سطح معناداری تعامل گروه و پیش

و   0های فوق، امکان تحلیل کوواریانس فراهم گردید، در جدول همگنی شیب رگرسیون رد نشد. با تایید مفروضه هاینتایج مفروضه
  نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده است. 4

 
 هیجاني نارسايي و زناشويي دلزدگيترکیب وزني   بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشي متغیره( تحلیل کوواريانس چند3جدول )

 اندازه اثر داريسطح معني خطا df فرضیه F  df رمقدا زمونآ

 80/3 330/3 25 2 81/00 80/3 اثر پیاليي

ترکیب  آموزش تنظیم هیجان بربوده، لذا،  (30/3P< ،81/00=Fاثرپیالیی )مربوط به آزمون  Fمقدار  ، 0با توجه به نتایج جدول 
 وزنی متغیرهای موردمطالعه اثربخش است.

 

 هیجاني نارسايي و زناشويي دلزدگي کاهش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشي کوواريانس تك متغیره تحلیل (0) جدول

مجموع  متغیر وابسته منابع تغییر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 داريمعني

 ي اثراندازه

 50/3 330/3 00/02 08/012 0 08/012 دلزدگی زناشویی آزمونپیش

 48/3 330/3 80/24 02/008 0 02/008 نارسایی هیجانی

 51/3 330/3 23/44 01/058 0 01/058 دلزدگی زناشویی روش

 52/3 330/3 00/20 054/208 0 054/208 نارسایی هیجانی

    25/00 20 00/25 دلزدگی زناشویی خطا
    02/04 20 25/14 نارسایی هیجانی

 
مورد تایید (F=00/20(و نارسایی هیجانی )F=23/44بر کاهش دلزدگی زناشویی )آموزش تنظیم هیجان ، 4با توجه به نتایج جدول 

 (. P=30/3)  است

 بحث و نتیجه گیري
 شرف در زوجین هیجانی نارسایی و زناشویی دلزدگی سطح کاهش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی ، تعیینحاضر پژوهش هدف

دارد.  وجود تفاوت کنترل و گروه هیجانی نارسایی و زناشویی دلزدگی آزمون پس نمرات هایمیانگینداد که  نشان طالق بود. نتایج

فالکون و همکاران (، روبین2308و یومانس ) انگ(، تاسیانی2301ووردن و همکاران )این نتایج به صورت غیر مستقیم همسو با نتایج 
این  تبیین است. در 0012گلزایی، جنا آبادی و عرب، و سر(، 2302(، کیم و لی )2302(، خوسال )2302(، گای و همکاران )2308)

 اطالعات شناختی پردازش در به ناتوانی یگر،د عبارت به و هیجانی دهینظمخود در یدشوار به هیجانی نارسایی ،گفت توان یم نتایج

 هایی یدشوار با ها یجانه دهی نظم و پردازش آشکارسازی، در بازشناسی، افراد شود. اینمی گفته نیز ها یجانه ینظم ده و هیجانی

(. وقتی 2331 آلمن، و کورتکاس سوارت، ؛0082 )بشارت، دارند  مشکل بدنی احساسات از احساسات درونی تمایز در و مواجه،

 در هیجانی ازنظر او نیست که مطمئن و ندارد اطمینان بحران یا استرس مواقع در خود همسر هیجانی پاسخگویی از همسری

 دیگر یها زمان در که کنند احساس زوجین از یک شود هر یم سبب ناامنی این و کند یم ناامنی احساس است، خگوپاس و دسترس
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 هیجانی نارسایی از عاملی خود امر این که کند یم سرکوب را هیجانی بیان این است لذا ضعف دهنده نشان هیجانات بیان و ابراز

 بین از به اقدام درمانگر مدار، هیجان درمان فرایند در (. لذا0010عتمادی و صمدی، ؛ ترجمه بهرامی، آذریان، ا2334)جانسون،  است

 کند یم شناسایی را ناایمن دلبستگی نمایانگر منفی تعاملی یها چرخه درمانگر وقتی کند. بنابراین یم ناامنی احساس این بردن

 ی نهفته ابراز نیازهای اساس بر مجدداً را ها چرخه ینا شوند، یم شناسایی زوجین توسط هم ها چرخه این با همراه هایهیجان
 و کنند ابراز یراحت به را خود نیازهای ی جدیدها چرخه از استفاده با توانند یم ها زوج درمان فرایند در و کند یم تنظیم دلبستگی

 مخصوصاً و هیجان چنین تنظیمشود. هم یم زوجین هیجانی نارسایی کاهش امر باعث این که بپذیرند را همسر دلبستگی نیازهای

 حال در زوجین رفتار سازگارانه و مثبت احساسات افزایش و احساسات منفی کاهش باعث هیجانات شناختی بازارزیابی مثبت راهبرد

از  آگاهی درست، هیجانات از با استفاده آنان که شود یم باعث طالق حال زوجین در در تنظیم هیجان آموزش بنابراین؛ است طالق

 کاهش دهند را خویش منفی احساسات های زندگی،موقعیت در مثبت هیجانات هیجانات مخصوصاً ابراز و هاآن پذیرش و هیجانات

 در زوجین یگر،د عبارت بهکرد.  خواهد پیدا بهبود و تحصیلی هیجانی اجتماعی، سازگاری ابعاد ها درآن سازگاری میزان آن تبع به که

 از یخوب به توانندنمی های زندگیموقعیت در گرفتن قرار هنگام و آگاهی نداشته خویش منفی و مثبت وجود هیجانات طالق از حال

 صورت به را خود طالق حال در که زوجین شودمی باعث ها آن روانی زیرا مشکالت؛ کنند استفاده زناشویی زندگی در هیجانات خود
 از وجود که شودمی باعث هیجان آموزش تنظیم اما؛ بدانند مقصر اشوییزن در مسائل درگیر را خود کمتر و کنند ارزیابی منفی

 سالم نسبت به مختلف های موقعیت در ارزیابی هیجانات باز با و کنند پیدا آگاهی بر خویش هاآن منفی یرتأث و منفی هیجانات

 یابد. یم زناشویی کاهش مشکالت میزان طریق این از تالش کنند و هیجانی داشتن نگه
طالق  شرف در زوجین زناشویی دلزدگی کاهش سطح به منجر هیجان تنظیم چنین نتایج این تحقیق نشان داد آموزشهم

زاده ترکمانی، امین پور، بختیاری سعید، خلیلی و داورنیا ، لک(2304شود این نتایج همسو با نتایج کلی، باگوات، ماینیگو و موزس ) یم

( همسو 0015بالی و همکاران )( و 0010( فتوحی و همکاران )0010نی و غالمعلی لواسانی )ینی تازیک، مدحس شاهصیادی، ، (0012)
 و زندگی تغییرات با سازگاری نظیر مختلف زندگی یها جنبه در مهمی نقش هیجانتوان گفت که در تبیین این نتیجه می است.

 فرصت یک را آن که دانست هایی موقعیت به شناختی یستز یها واکنشتوان  یم را هیجان کند. اصوالً، یم ایفا زا تنیدگی رویدادهای

 شوند یم همراه دهیم، یم محیطی رویدادهای آن به که پاسخی با زیستی یها واکنش این کنیم و یم ارزیابی یزبرانگ چالش یا مهم

 کنند، اثر یم ابراز را ها هیجان این که هاییشیوه بر قادرند افراد اما دارند، زیستی مبنای هاهیجان هرچند(. 2302)گرانفسکی، 

 تغییر و ارزیابی مسئولیت کنترل، که است برونی و درونی فرایندهای شود، یم نامیده هیجان جویی نظم که توانایی بگذارند. این

 ( تنظیم2332)گراس،  مدل بر اساس (.0114)تامپسون،  دارد بر عهده اهداف یافتن تحقق مسیر در را فرد عاطفی یها واکنش

 و رفتاری هیجانی، یها مؤلفه کاهش و حفظ برای افزایش، که شود یم ای یرآگاهانهغ و آگاهانه راهبردهای همه شامل هیجان
 شامل مرحله هر و بوده مرحله پنج شامل گراس هیجان تنظیم فرایند مدل بنابراین، ؛شود یم کاربرده به هیجانی پاسخ یک شناختی

راهبردهای  از بیشتر هیجانی مشکالت دچار افراد ویژه است. به ناسازگار راهبردهای یسر یک و راهبردهای سازگار سری یک
 سازگارانه راهبردهای آموزش و ناسازگار راهبردهای حذف یا هیجانی اصالح مشکالت در مداخله کنند. الزمه یم استفاده ناسازگار

 توجه، گسترش موقعیت، اصالح موقعیت، از: انتخاب اند عبارت گراس مدل طریق از هیجان راهبردهای تنظیم اصالح است. مراحل

 از مثبت استفاده و نحوه منفی هیجانات کنترل و کاهش معنای به هیجان تنظیم آموزش دیگر، سوی از پاسخ تعدیل و تغییر شناختی

 مدیریت و تنظیم بخشاثر آموزش و هیجان تنظیم با گفت توان یم مختلف مطالعات طبق ( و2331لجوز،  و است )داگترز هیجانات

 داد. کاهش را همچون دلزدگی نادرست و منفی احساسات توان یم هیجان

 صورت پیگیری مراجعان مطالعات به دسترسی عدم و زمانی محدودیت علت به که بود این پژوهش، هایجمله محدودیت از

خیر. خودگزارشی بودن  یا اندبوده پایدار شده یجادا تغییرات در درازمدت دهد نشان که نیست دست در اطالعی است. بنابراین نگرفته

 پژوهش این از نتایج حاصل به توجه با های پژوهش حاضر بود.ابزار مورد استفاده در این پژوهش )پرسشنامه( یکی دیگر از محدودیت
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 و شود گنجانده نیز پیگیری همرحل تعهد و پذیرش رویکرد درمانی اثرات تردقیق تعیین جهت به آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد
توان در کنار استفاده از تر میتر و کاملهمچنین جهت دستیابی به نتایج پژوهش عمیقشود.  مقایسه پژوهش این نتایج با هاآن نتایج

 رویکرد ز ایندرمانگران و متخصصین زنان و ناباروری ا، مشاوران تا گرددمی پیشنهاد همچنین پرسشنامه از مصاحبه هم استفاده کرد.

 .ببرند بهره این مشکالت حل آموزشی جهت هایو کالس های مشاورهمراکز و کلنیک در درمانی

 منابع

 
(، 2)1، جامعه و زن فصلنامهشیراز.  شهر زنان در جنسی های بدکارکردی اساس بر زناشویی دلزدگی بینی یشپ(. 0012سامانی، سیامک. )اکبری، نغمه؛ و 

01-00. 
 مرکز به کننده مراجعهافراد  شوهر و زن دلزدگی سطح بر کاهش هیجان تنظیم آموزش (. اثربخشی0015گل پور، رضا و معدنی، طاهره. )بالی، زینب، 

 .051-042(، 02) 2، فصلنامه مطالعات روانشناسي و علوم تربیتيری.  شهر بهزیستی

مجله اصول . زناشویی رضایت و هیجانی ناگویی بین یرابطه در دلبستگی هایسبک یتعدیل کننده نقش(. 0010بشارت، محمد علی و پویش، گنجی. )

 .005-024(، 4)04 بهداشت رواني،

 223-231(، 0) 030گذاری. فصلنامه روانشناسی تحولی،  (. مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره0085بشارت، محمد علی. )

هاي نوين فصلنامه پژوهش. رسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختیرابطه نا(. 0082بشارت، محمد علی. )

 .43-02(، 03) 0، روانشناختي

ه اختالل (. مقایسه اثربخشی درمان هیپوونتالسیون و آموزش تنظیم هیجان بر عالئم بیماران مبتال ب0011تقی پور، بهزاد؛ برزگران، رقیه و زالی، نعمت. )

 .2-20(، 04)02، مجله زن و فرهنگاضطراب فراگیر، 

 (. نشر دانژه0010. ترجمه فاطمه بهرامی، زهرا آذریان، عذرا اعتمادی و شهین صمدی )هاي زوج درماني هیجان مدارتمرين(. 2334جانسون، سوزان. )

مقایسه اثربخشی رویکردهای ارتباطی ستیر و تجربی ویته کر در کاهش (. 0081)جعفری، اصغر، ثنایی ذاکر، باقر، پاشاشریفی، حسن پاشا و کرمی، ابوالفضل. 

 .42-25(، 04)1، هاي روانشناختيمجله پژوهش. احتمال وقوع طالق در زوج های متعارض در آستانه طالق

-001(، 0)08، مجله طب نظاميجان. جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هی (. اثربخشی آموزش نظم0015حسنی، جعفر، شاهمرادی فر، طیبه. )
040. 

 فصلنامهرانندگی.  گواهینامه متقاضی زنان بر اضطراب هیجان تنظیم بر مبتنی درمان (. اثربخشی0012طالخونچه، حمید. ) یآقا بابائ، مهرداد یدسحسینی، 

 .005-00(، 0)2، انتظامي طب

سالمت عمومی و صمیمیت زناشویی  بر اساسبینی دلزدگی زناشویی (. پیش0015یی، محسن. )زاده، طاهره، آموستی، فروغ، رضاخدادادی سنگده، جواد، حاجی

 .50-45(، 2)0. هاي پیشگیرانه در پرستاري و ماماييمراقبت مجلهدر پرستاران. 

 . تهران: نشر ویرایش.روش تحقیق در روان شناسي و علوم تربیتي(. 0018دالور، علی. )

های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و سالمت یر آموزش مهارتأث(. ت0015ی، مرضیه، گلی، رحیم، رحمانی، هادی )دهقان، فاطمه، پیری کامران

 .00-0(،4)2، فصلنامه زن و جامعهروان زنان همسر جانباز. 
زناشویی.  رضایت با شخصیت بزرگ عامل جپن رابطه (،0013مسیحی، آرینه ) کراسکیان، ظهرابی آدیس معصومه، موجمبازی، جو، نرگس، نیکی رزاقی،

 .201 -022(، 22) 2، ايراني تحولي: روانشناسان فصلنامه روانشناسي

 .آموزاندانش منفی های هیجان کاهش بر پیشرفت هایهیجان تنظیم ایمداخله یبسته اثربخشی .(0014امید ) شکری، و حسین شهریار، پور بهزاد، ستاری،

 .10-20(، 4)4، مدرسه شناسي روان  مجله

 تکانشوری هیجانی، پردازش بر هیجان تنظیم و مسئله حل فراشناختی آموزش هایشیوه اثربخشی(. 0012. )علی عرب، حسین، جناابادی، مرتضی، سرگلزایی،

 .02-42،(4)2 ،يادگیري هايناتواني مجله .ریاضی( در )نارسایی خاص یادگیری اختالل مبتالبه آموزاندانش حواسپرتی و
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 دلزدگی و زناشویی تعهد بر مدارهیجان درمانیزوج (. اثربخشی0010مسعود. ) لواسانی، غالمعلی یاسر، سعید، مدنی، تازیک، حسینیصیادی، معصومه، شاه

 .02-20(، 0)4، جامعه سالمت و آموزش مجلهنابارور.  زوجین در زناشویی
 با تحصیلی عملکرد هیجانی هیجان خالقیت شناختی تنظیم راهبردهای بین (. رابطه0013سعید ) و سعادتمند، حسن ی،آباد جنت علی، زادگان، عیسی

 .12-20(، 02)2، تربیتي روانشناسي مطالعات مجلهدانشجویان.  روانی بهداشت
 همسران در زناشویی دلزدگی و زگاریسا بر یجانفرا ه بر مبتنی یدرمان زوج (. اثربخشی0010اکبر، حاجلو، نادر. ) ،عطا دخت نیلوفر، سکینه، میکائیلی،، فتوحی

 .04-45(، 01)02، خانواده و زنان تربیتي فرهنگي فصلنامهتعارض.  دارای
 بر مبتنی استرس کاهش برنامه (. تأثیر0012محمد، امیدی، عبداله. ) فشارکی، غالمی رسول، فرشته، روشن، حمید، موتابی، فاطمه، یعقوبی، یکتا، فروزش

(، 00)8، بالیني روانشناسي مطالعات فصلنامهسازگار.  زنان زناشویی رضایت ارتقای و هیجان تنظیم ی،شناخت روان پریشانی بر آگاهی ذهن
02-13. 

 انتشارات (. تهران،0012) یىرضا . ترجمه فرزینبالینى روانپزشکي/رفتارى ي: علومپزشک روان خالصه(. 2305ویرجینیا ) سادوک، هارولد، کاپالن،

 .ارجمند

فصلنامه . بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طالق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود(. 0080مد جواد. )کاملی، مح

 .083-021(، 05()پیاپی 0)1، دانش انتطامي
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion regulation instruction in reducing 
marital burnout and alexithymia among couples on the brink of divorce. This study was of a semi-

experimental design with pre-test post-test and control group that was conducted on women referred to the 
intervention center in the 2nd District of Tehran. Using the inclusion and exclusion criteria, 30women 
were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental and 

control groups. Before the beginning of the training, both groups received a pretest and were asked to 
complete the scales of Pines (1996) marital distress and Toronto (1994) Alexithymia. The experimental 
group was received the instruction. The training sessions for the experimental group were held weekly in 
one session (60 minutes) and held for 8 sessions. At the end of the sessions, both groups were subjected to 
post-test. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.The results showed that emotion 
regulation based on Gross Model had a  significantly effect on the reduction of marital burnout and 
alexithymia of couple were (P≤0.001). The findings of this study indicate the effectiveness of emotional 

regulation training in reducing marital burnout and couples’ alexithymia on the brink of divorce. Hence, it 
is suggested to implement such meetings at crisis intervention centers and clinical social work services. 
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